
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Strategisk Uddannelsesforum d. 23. november 2021 kl. 13.00-16.00 
Referat 
 
Referent: Ida Søborg-Madsen 

 
 

Lokal Uddannelsesudvalg LUU, SOSU & PAU kl. 13.00-14.05 

 
Deltagere: Karina Nørby, Dorthe Pedersen, Kennet Reno Holm-Mortsen, Christina Lilliedal, Merete 
Koch, Louise Juul Pedersen (gæst) Dorthe Kofoed Hansen, Pia Palnæs Hansen, Maiken Zeuthen og 
Bonnie Gudbergsen. 
 

1. V/ Maiken Zeuthen – velkomst 
 
Uddannelsesleder Maiken Zeuthen bød velkommen. Herefter kort præsentationsrunde. Maiken 
Zeuthen fratræder som uddannelsesleder på Bhsund ved udgangen af november 2021. 
 

2. Medlemssammensætningen i LUU v/ Pia Palnæs Hansen - Neddyk i 
medlemssammensætningen i LUU med afsæt i gældende bekendtgørelse og 
forretningsorden 

 
Rektor Pia Palnæs Hansen fremlagde opmærksomhedspunkter ved gældende bekendtgørelse og 
forretningsorden. FOA arbejder på at få to nye medlemmer fra SOSU-faget repræsenteret i LUU. 
Gerne én fra psykiatrien og én fra ældreområdet. Ved næste valgperiode vælges en af de to underviser-
repræsentanter i LUU fra PAU, således sammensætningen lever op til gældende bekendtgørelse. 
Derudover blev Karina Nørby valgt som formand for EVU-delen også. EVU skal være et fast punkt på 
dagsorden i fællesdelen. 
 

3. Evaluering af SOSU-uddannelserne v/ Maiken Zeuthen - Samlet evalueringsrapport til 
Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU)  
 

Maiken Zeuthen fremlagde de væsentligste pointer fra rapporten. Rapporten er udformet med et særligt 
fokus på den reform, som trådte i kraft for social- og sundhedsuddannelserne tilbage i 2017. 
Ændringerne af uddannelserne havde til hensigt at højne det faglige niveau – særligt på SSA-
uddannelsen. Rapporten kunne konkludere, at ændringerne var blevet implementeret på skolerne og 
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hermed i uddannelserne. Rapporten viste også, at den nye reform desværre ikke har medført en større 
rekruttering til uddannelserne.  
 
Med afsæt i oplægget blev indholdet i rapporten efterfølgende diskuteret i udvalget: 
 
Det blev fremhævet, at særligt farmakologi er blevet fagligt forstærket med den nye reform, og at dette 
ses hos de nyuddannede. De nyuddannede efter den nye reform ser også anderledes på rehabilitering.  
Ulemper ved den nye reform: eleverne er meget unge og nogle er ”umodne”. Desuden har eleverne 
ændret sig med årene. De er stærkt differentieret fagligt set. 
 
Digitalisering og velfærdsteknologi vil være et fokuspunkt fra ministeriets side i fremtiden – også i 
rekrutteringsøjemed. Særligt ældre elever blev nævnt som en gruppe, som kan have it-vanskeligheder. 
Arbejdsgiver kan tage for givet, at elever og færdiguddannede har it-kompetencerne, og det kan være et 
tabu, hvis man ikke har kompetencerne.  Det blev foreslået, at disse med fordel kan deltage i f.eks. et 
AMU-kursus om basale it-kompetencer inden start på uddannelsen.   
 
En opfordring til, om mikrobiologi og hygiejne kan tænkes mere ind i vores uddannelser, blev givet. 
Dette kunne med fordel gælde særligt for SSH-uddannelsen.  
 
Der er på nuværende tidspunkt igangsat en lignende undersøgelse inden for PAU-uddannelsen. 
 

4. Årshjul 2022 v/ Pia Palnæs Hansen - Emner til årshjul 2022 
 
Pia Palnæs Hansen fremlagde forslag til årshjul for 2022. Temaerne for 2022 er de samme som i det 
foregående år, men med fokus på rekruttering, gennemførsel og læringsmiljø i forbindelse med  
kvalitetsarbejdet i uddannelserne. EVU blev sat på årshjulet på to af møderne i forbindelse med 
kvalitetsarbejde og kvalitetssikring. Evalueringsarbejdet blev foldet ud på de to uddannelsesudvalg, og 
endelig er der et opmærksomhedspunkt på formændenes møde med bestyrelsen. Her besluttes, at  
formændene for LUU og SPL UU mødes med Bhsunds bestyrelse i februar 2022. Forslag til tema for 
drøftelse med bestyrelsen: rapport for SOSU (se punkt 3) med fokus på rekruttering og læringsmiljø.  
Årshjul blev godkendt.  
 
 

 

Fælles del for alle kl. 14.15-14.50 

 
Deltagere: Karina Nørby, Annette Kragh, Dorthe Pedersen, Christina Lilliedal, Lisbeth Hvid 
Christensen, Kennet Reno Holm-Mortensen, Merete Koch, Dorthe Kofoed Hansen, Louise Juul 
Pedersen (gæst), Pia Palnæs Hansen, Bonnie Gudbergsen, Maiken Zeuthen, Tine Ivy Dam (gæst) og 
Helle Skot-Hansen (gæst). 
 

1. V/ Pia Palnæs Hansen Velkomst – Velkomst 
 
Pia Palnæs Hansen bød velkommen. Herefter kort præsentationsrunde.  
 
Maiken Zeuthen gennemgik kort det kommende forårs udbud af AMU-kurser på Bhsund. På 
nuværende tidspunkt er det planen at udbyde følgende kurser med forbehold for ændringer: 
  

• Praktikvejleder 

• Praktikvejleder, Ajourføring 

• Medicinadministration 

• Farmakologi i somatikken  



• Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde (fortsættelse fra efteråret) 

• PUP (en samlet 2-årig uddannelse sammensat af AMU-kurser rettet mod plejefamilier)  
 
Herudover har Bhsund arbejdet målrette med at udvikle et onlinekursus som en del af et 
landsdækkende projekt. Bhsund er derfor bedre rustet til at kunne udbyde onlinekurser i fremtiden. 
Deltagerne blev opfordret til at kontakte Pia Palnæs Hansen ved manglende kurser.  
 
Et ekstra punkt på dagsorden vedrørende udvidet funktionsperiode for medlemmerne af LUU og SPL 
UU blev taget op af Pia Palnæs Hansen. Det blev vedtaget at udvide funktionsperioden, så en ny 
funktionsperiode rykkes med start fra 1. maj til 1. august. 2022. 
 

2. Udvikling og kvalitet v/ Tine Ivy Dam og Helle Skot-Hansen - Med fokus på 
studieunits  

  
Oplæg fra Bornholms Hospital om erfaringer og organisering af studieunits i klinikken/praktikken. 
Studieunits er på kort tid blevet en succes – de studerende giver overvejende positive tilbagemeldinger. 
De studerende oplever det som særligt positivt at være tilknyttet en sygeplejerske i klinikken i 
forbindelse med studieunits. Det kræver dog ekstra personaleressourcer i perioder med studieunits på 
afdelingen og god planlægning af vagtskemaer.   
 
Efterfølgende blev de tværfaglige gevinster ved brug af studieunits drøftet. Når både 
sygeplejerskestuderende og social- og sundhedsassistentelever er samlet i studieunits, giver det god 
mening. Det afspejler den kommende arbejdssituation, hvor begge faggrupper er repræsenteret.  
 
For kvantitativt at kunne måle på tilfredsheden med brug af studieunits blev det foreslået at spørge ind 
til studieunits i de studerendes evalueringer. Bhsund undersøger muligheden for dette. 
 

3. Møder for 2022 v/ Ida Søborg-Madsen - 3-4 mødedatoer for 2022 
 
Forslag til kommende møder i Strategisk Uddannelsesforum: 

• Torsdag d. 10. februar 

• Onsdag d. 20. april 

• Torsdag d. 15. september 

• Torsdag d. 1. december 
 
Deltagerne blev bedt om at melde tilbage hurtigst muligt, hvis der ved ovenstående datoer befinder sig 
større arrangementer/møder, som forhindrer flere i at deltage. 
 
Det blev endvidere besluttet at udvide mødetiderne med en time, så møderne fremover afholdes kl. 
12.30-16.30. Dette skyldes en ofte omfattende dagsorden. 
 
 

 

Sygeplejerskeuddannelsens Uddannelsesudvalg SPL UU kl. 15.00-16.00 

 
Deltagere: Annette Kragh, Karina Nørby, Christina Lilliedal, Lisbeth Hvid Christensen, Pia Palnæs 
Hansen, Bonnie Gudbergsen og Stine Lægård Skovhus (gæst). 
 

1. Medlemssammensætningen i SPL UU v/ Pia Palnæs Hansen - Neddyk i 
medlemssammensætningen i SPL UU med afsæt i gældende bekendtgørelse og 
forretningsorden 

 



Rektor Pia Palnæs Hansen fremlagde opmærksomhedspunkter ved gældende bekendtgørelse og 
forretningsorden. Bhsund laver indstilling til bestyrelsen om at tilpasse gældende forretningsorden, 
så der fremover står to medlemmer udpeget af Bornholms Regionskommune. 
 
2. Mål og læring v/ Stine Lægård Skovhus - Gennemgang og drøftelse af, hvordan 

uddannelsens prøver på 6. semester afspejler semestrenes mål for læringsudbytte  
 

Oplæg fra Bornholms Hospital. Ud fra metoden ”Hvordan kan vi?” afsøger 6. semester selvstændig 
varetagelse, inddragelse og kritisk vurdering og udøvelse af sygepleje. 
 
Efterfølgende drøftelse i plenum: Det er vigtigt, at det lærte, skal give mening. Dette kræver refleksion 
på et højt niveau på sygeplejerskeuddannelsen med indsigt og forståelse af aktuelle forskningsartikler 
skrevet inden for en akademisk forståelsesramme. Bhsund arbejder hårdt på allerede fra 1. semester at 
klæde de studerende på til bl.a. at kunne læse forskningsartikler. Mange nye studerende har f.eks. 
udfordringer ved at orientere sig i artikler og skrive referencelister.   
 

3. Akkreditering 2022 v/ Bonnie Gudbergsen - kort orientering om status 
 
KP skal institutionsakkrediteres, anden runde i 2022, første runde er gennemført tilfredsstillende.  
Sygeplejerskeuddannelsen, Bhsund kan blive involveret i 1. besøg af akkrediteringspanelet, når de i 
marts/april 2022 besøger KP, samt hvis uddannelsen bliver udtrukket til audit trail i juni 2022.    
Som en del af kvalitetssystemet, skal alle uddannelser gennemføre en uddannelsesgennemgang med 
eksternt panel minimum hvert 5. år. Det er for sygeplejerskeuddannelsen Bhsund, planlagt til efteråret 
2022.  

 
4. Årshjul 2022 v/ Pia Palnæs Hansen 

 
Pia Palnæs Hansen fremlagde forslag til årshjul for 2022. Temaerne for 2022 er de samme som i det 
foregående år, men med fokus på rekruttering, gennemførsel og læringsmiljø i forbindelse med  
kvalitetsarbejdet i uddannelserne. I forhold til uddannelsens FoU aktiviteter vil der være fokus på 
rehabilitering og velfærdsteknologi. Akkreditering 2022 samt Uddannelsesgennemgang 2022 vil være 
faste punkter i hele 2022. Endelig er der et opmærksomhedspunkt på formændenes møde med 
bestyrelsen. Her besluttes, at formændene for LUU og SPL UU mødes med Bhsunds bestyrelse i 
februar 2022. Forslag til tema for drøftelse med bestyrelsen: rapport for SOSU (se punkt 3) med fokus 
på rekruttering og læringsmiljø.  
Årshjulet blev godkendt. 
 

 
Næste møde i Strategisk Uddannelsesforum afholdes torsdag d. 10. februar 2022.  


